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Z á p i s   č í s l o 7/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 22. 2. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
PaedDr. D. Holman  člen rady 

 
Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice 

 
Omluven:  Zdeněk Kříž   člen rady 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,06 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Na začátku jednání byli přítomni ředitelé ZŠ Mgr. R. Mach a Mgr. S. Plchot. 
Ing. D. Sukalovský – uvádí, že podle novely zákona může být vyhlášen konkurz na ředitele základních 
škol, kteří jsou ve funkci déle než 6 let, k čemuž rada města pravděpodobně přistoupí. Stávající 
ředitelé se mohou do konkurzu přihlásit. Termíny zatím nejsou známy, ale budou schváleny co 
nejdříve. 
J. Koláček – konkursní komise bude složena ze zástupců města a České školní inspekce. 
Ing. D. Sukalovský – vlastní konkurz proběhne cca v měsíci květnu 2012. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 15. 2. 2012 
 
 2.  „I/43 Ku řim – Podlesí, k řižovatka“ 

Zřízení věcného b řemene na pozemcích parc. č. 3421/3 a parc. č. 3422/2 a p. č. 
3422/1, vše k. ú. Ku řim 

 
3.  gromathic s. r. o. – žádost o výp ůjčku pozemku 
3.1.  Město Ku řim a Brn ěnské vodárny a kanalizace, a.s., z řízení věcného b řemene – 

stavba splašková a deš ťová kanalizace – Díly za sv. Janem VI. etapa 
 

4.  Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k proveden í stavby 
4.1.  Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 

 
5.  Žádost o slevu z nájmu v obecním byt ě 
5.1.  Věra Fialová – prodloužení nájmu 
5.2.  Ing. Kasim Al-Dury – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
5.3.  Hana Melicharová – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 

 
6.  Výjimka z dopravního zna čení 

 
7.  Tržní řád - zrušení 

 
8.  Smlouva o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí Remax Magnum 
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9.  Pronájem reklamní plochy na silni čním zábradlí 1A czech s.r.o. 
 

10.  Schválení zm ěny odpisového plánu Mate řské školy Ku řim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, p říspěvkové organizace 

 
11.  Organizace b ěžeckých závod ů seriálu Ku řimská b ěžecká liga 

 
12.  Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2011 

 
13.  Zpráva o činnosti odboru finan čního 

 
14.  Zpráva o činnosti odboru životního prost ředí 

 
15.  Příprava zadání projektu „Spole čenské a kulturní centrum v Ku řimi“ 

 
16.  Drobné investice – po řízení židlí do sálu KD Podlesí 

 
17.  Nebytový prostor č. 847/10 – bývalá cukrárna 

 
18. Aplikace § 166 školského zákona – jmenování a o dvolávání ředitele školy, 

školského za řízení 
 

19.  Jiří Peňáz, Ivana Tomková – objekt sociálního bydlení 
 

20.  Výjimka z dopravního zna čení  
 

21. Smlouva o provedení um ěleckého výkonu 
 
 22.  Ples m ěsta – smlouvy s um ělci 
 

23.  Územní studie sídlišt ě Na Lou čkách Ku řim 
 

24.  Sportovní hala Ku řim 
 

25.  Domov pro seniory V ěstonická, Brno - žádost o p říspěvek 
 

26.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi k 15. 2. 2012 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 15. 2. 2012. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – usnesení č. 347/2011 a 348/2011 – zjistit, jestli je reálné o to usilovat. Dále 
navrhuje posunout termíny plnění usnesení č. 383/2011 do 30. 6. 2012. 
Ing. O. Štarha – navrhuje prodloužit do 30. 6. 2012 usnesení č. 53/2011. 
PaedDr. D. Holman – co se bude dít s usnesením č. 316/2009? 
Mgr. A. Zimmermannová – budeme s pí Brychtovou jednat. 
 
Přijaté usnesení: 74/2012 - RM  bere na v ědomí  stav plnění usnesení k 15. 2. 2012, a prodlužuje  

termín plnění u usnesení č. 383/2011 a č. 53/2011 do 30. 6. 2012. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
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2. „I/43 Ku řim – Podlesí, k řižovatka“ 
Zřízení věcného b řemene na pozemcích parc. č. 3421/3 a parc. č. 
3422/2 a p. č. 3422/1, vše k. ú. Ku řim 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) 
 
Příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, dále jen „investor“ požádala o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci přeložky NN RWE, stavební objekt č. 401. Uzavření 
smlouvy je podmínkou k vydání souhlasu RWE ke stavebnímu povolení na stavbu „I/43 Kuřim – 
Podlesí, křižovatka“. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
investor, úplata bude stanovena dle znaleckého posudku. 
OMP a OIRR: bez připomínek. 
 
Přílohy: návrh smlouvy, kopie kat. mapy 
 
Přijaté usnesení: 75/2012 - RM schvaluje  zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP 

Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc.č. 
3421/3, parc. č. 3422/2 a parc. č. 3422/1 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za úhradu dle znaleckého posudku, náklady na jeho zřízení 
ponese organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČ 65993390. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

3. Gromathic s. r. o. – žádost o výp ůjčku pozemku 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V roce 2006 uzavřelo město Kuřim se společností gromathic s.r.o. smlouvu o výpůjčce č. 243/2006. 
Smlouvou vzniklo vypůjčiteli právo bezplatně užívat pozemek parc. č. 2994/1 v k. ú. Kuřim, jako zeleň 
bezprostředně navazující na pozemek parc. č. 2994/27, který je ve vlastnictví společnosti gromathic 
s.r.o. Záměrem firmy je vybudovat na svém pozemku výrobní závod gromathic Kuřim – viz příloha A. 
Smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let – tj. do 27. 11. 2011. 
Dne 27. 1. 2012 fy gromathic s.r.o. požádalo o uzavření nové smlouvy o výpůjčce ve stejném znění 
jako smlouva č. 243/2006. 
Vyjádření odborů: 
OMP a OIRR nedoporučují smlouvu uzavřít z důvodu plánované výstavby obchodního centra a jeho 
dopravního napojení na ulici Blanenská (výstavba kruhového objezdu). 
Příloha A – situace 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 2994/1 v k. ú. Kuřim, o výměře 

2.648 m2 ve prospěch firmy gromathic s.r.o., se sídlem Kuřim, Blanenská 982, PSČ 
664 34, IČ 60699426, na dobu určitou pěti let. 

Hlasováno: pro 0, zdrželi se 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

3.1. Město Ku řim a Brn ěnské vodárny a kanalizace, a.s., z řízení 
věcného b řemene – stavba splašková a deš ťová kanalizace – Díly 
za sv. Janem VI. etapa 
(Příloha č. 3, 3B, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Usnesením Zastupitelstva města Kuřimi č. 1113/2011 ze dne 23. 8. 2011 bylo schváleno nabytí 
splaškové a dešťové kanalizace vybudovaného v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Díly za sv. 
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Janem VI. etapa do majetku Města Kuřimi za cenu 500,- Kč od manželů Zdeňka a Jany 
Kučerovských. 
Protože kanalizace je uložena v pozemcích manž. Kučerovských, je nutné na těchto pozemcích zřídit 
věcná břemena ve prospěch města, jako budoucího vlastníka a BVaK, a.s., jako budoucího 
provozovatele. Některé pozemky budou manž. Kučerovští po dokončení výstavby převádět městu. 
OMP proto doporučuje zřídit věcná břemena na dobu určitou a to do doby převedení zatížených 
pozemků do vlastnictví města. Splašková a dešťová kanalizace včetně ochranných pásem je uložena 
do pozemků parc. č. 2642/979, 4487/43, 4487/40, 4487/39, 4487/38, 4487/37, 4487/32, 2642/916, 
2642/920, 4487/4, 4553/4 a 4487/45 – viz příloha B. 
Příloha B – situace 
Příloha C – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 76/2012 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se 

sídlem Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného 
a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Brno, Hybešova 
254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného břemene ve 
věci „uložení a provozu splaškové a dešťové kanalizace“ na pozemcích parc. č. 
2642/979, parc. č. 4487/43, parc. č. 4487/40, parc. č. 4487/39, parc. č. 4487/38, 
parc. č. 4487/37, parc. č. 4487/32, parc. č. 2642/916, parc. č. 2642/920, parc. č. 
4487/4, parc. č. 4553/4 a parc. č. 4487/45 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní manželé 
Zdeněk Kučerovský, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 612 00 Brno, a Jana Kučerovská, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 612 00 Brno, jako povinní z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a to do dne, kdy se vlastníkem 
dotčených pozemků stane město Kuřim. Náklady na jeho zřízení ponesou povinní 
z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
Na jednání se dostavil Mgr. P. Kavka. 
 
Na jednání RM byl telefonicky přizván Ing. Milan Pangrác, který se dostaví později. Z tohoto důvodu 
navrhuje starosta přesunout bod 4.1 na pozdější dobu. 
 
 
 

4.2. Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 
(Příloha č. 4, 4B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní v loňském roce mimo činností uvedených v tabulce a průběžného vymáhání 
pohledávek pracoval na těchto významnějších úkolech:  
 
• Výběrové řízení na nového dodavatele programové náplně TKR Kuřim  
• Majetková příprava developerského projektu na výstavbu obchodního centra KiK 
• Výkup některých pozemků pro lipovou alej kolem cyklostezky Kuřim – Malhostovice 
• Uzavření smluv o zřízení VB s JMP Net, s.r.o. v celkovém objemu cca 2,5 mil. Kč 
• Dořešení VB s firmou AB Oil 
• Řešení parkovacích stání v souvislosti se stavbou multifunkčního domu na ul. Tyršova 
• Personální změny způsobené odchodem Mgr. Davidové na rodičovskou dovolenou a přijetí 

nového referenta 
Příloha B: tabulka 
 
Návrh usnesení: RM  bere na v ědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2011. 
O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
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5. Žádost o slevu z nájmu v obecním byt ě 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Manželé Oto a Zdena Malých jsou nájemci obecního bytu xxxxxxxxxx o velikosti 3+1, který je umístěn 
v podkroví bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Dne 3. 2. 2012 se na OMP dostavil pan Malý s tím, že mu vlivem extrémně nízkých teplot zamrzla 
v bytě voda. Ihned jsme zkontaktovali vodoinstalatérství pana Juračky, který rozvody vody ještě týž 
den zaizoloval. Rozvody vody jsou v půdních vestavbách vedeny vně bytu a nejsou nijak izolovány. 
Pan Malý dle svého tvrzení elektrickým přímotopem rozmrazoval vodovodní potrubí, a to v době od 
čtvrtku 2. 2. 2012, 5.30 hod. do pátku 3. 2. 2012, 10.30 hod. Tím došlo ke zvýšení spotřeby elektrické 
energie v bytě pana Malého. 
Přípisem ze dne 8. 2. 2012 pan Malý požádal o slevu z nájemného z důvodu rozmrazování zamrzlého 
vodovodního potrubí elektrickým přímotopem. Příkon elektrického přímotopu je 2400 W, pan Malý měl 
přímotop v provozu cca 29 hodin. OMP vypočítal dle kalkulátoru spotřeby elektrické energie na 
internetu, že 29 hodinám provozu elektrického přímotopu odpovídá cena cca 316,- Kč. 
 
Nájemce má dle § 698 občanského zákoníku právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud 
pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě závadu, která podstatně nebo po delší dobu 
zhoršuje jeho užívání. 
 
Vzhledem k výše citovanému § 698 OZ nedoporu čuje  OMP jednorázovou slevu z nájemného ve výši 
316,- Kč manželům Otovi a Zdeně Malých. Pronajímatel totiž ihned po upozornění vadu, která jde 
nepochybně k jeho tíži, odstranil. 
 
Přijaté usnesení: 77/2012 - RM schvaluje jednorázovou slevu z nájmu ve výši 316,- Kč nájemcům 

bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, a to manželům Otovi a Zdeně Malých, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim z důvodu zvýšených nákladů na el. energii způsobených 
zamrznutím rozvodů vody. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

5.1. Věra Fialová – prodloužení nájmu 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 18. 1. 2012 schválila pod číslem usnesení 20/2012 záměr na 
pronájem nebytového prostoru umístěného ve II. NP objektu č. p. 950, ul. Jungmannova, Kuřim, a to 
místnosti č. 2 o celkové výměře 12,3 m2 paní Věře Fialové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Brno, 
IČ 18141544, na dobu určitou do 30. 6. 2012 za nájemné ve výši 124,10 Kč/m2/měs. + paušální 
poplatek za služby ve výši 70,- Kč/m2/měs. + 20 % DPH. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce od 20. 1. 2012 do 7. 2. 2012. 
Proti záměru nebyla podána žádná připomínka. 
Příloha A – nájemní smlouva 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – nebylo by vhodné tyto prostory nabídnout Centru sociálních služeb Kuřim? Byl 
by pro to, aby zde byla umístěna Správa bytů s.r.o. a uvolněné prostory by využilo CSS Kuřim. 
Mgr. P. Kavka – je zde schodiště, což je pro seniory problém. 
 
Přijaté usnesení: 78/2012 - RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem nebytového prostoru umístěného ve II. NP objektu č. p. 950, ul. 
Jungmannova, Kuřim, a to místnosti č. 2 o celkové výměře 12,3 m2 paní Věře 
Fialové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 18141544, na dobu určitou do 
30. 6. 2012 za nájemné ve výši 124,10 Kč/m2/měs. + paušální poplatek za služby 
ve výši 70,- Kč/m2/měs. + 20 % DPH. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Z. K říž). 
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5.2. Ing. Kasim Al-Dury – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Ing. Kasim Al-Dury, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477, je nájemcem 
nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 158,46 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží domu č. p. 
839–844 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemní vztah je ošetřen nájemní smlouvou č. 299/2004 
uzavřenou dne 19. 1. 2005 na dobu neurčitou. Dle podkladů od Správy bytů Kuřim, s.r.o. činil dluh 
pana Ing. Kasima Al-Duryho ke dni 31. 12. 2011 částku xxxxxxx,- Kč. 
OMP se s dlužníkem spojil a vyzval ho k úhradě dlužného nájemného a současně ho upozornil na 
možnost výpovědi nájmu. Výsledkem byl přípis nájemce doručený na MěÚ Kuřim dne 9. 2. 2012, kde 
pan Ing. Kasim Al-Dury požádal o uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného ve 
výši xxxxxxx,- Kč. V žádosti navrhuje následující postup:  
a) do 29. 2. 2012 zaplatí částku ve výši xxxxxxx,- Kč 
b) do 30. 3. 2012 částku ve výši xxxxx,- Kč  
c) zůstatkovou částku xxxxxxx,- Kč navrhuje splácet ve splátkách xxxxxx,- Kč/měs., tj. 13 splátek 
 
Záležitost úroků z prodlení bude řešena až po uhrazení jistiny, kdy se zastaví běh penalizace. 
 
Ve smyslu § 85 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit s podmínkou úhrady 
částky 50.000,- Kč do 29. 2. 2012. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání 
dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – výpověď zatím nebyla dána. 
Mgr. A. Zimmermannová – žádá vedoucího OMP, aby do příspěvků uváděl za které je to období. 
Ing. D. Sukalovský – žádá OMP vyjednat se Správou bytů s.r.o. nový způsob informování o neplacení 
nájemného z nebytových prostor. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje okamžitou splátku poloviny dlužné částky a měsíčně pak xxxxx,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 79/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s panem Ing. Kasimem 

Al-Durym, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 49487477, jehož 
prostřednictvím bude splacen dluh na nájemném za nebytový prostor č. 844/9 
umístěný v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839-844 ve výši xxxxxxxx,- 
Kč s podmínkou úhrady částky ve výši xxxxxx,- Kč z dlužné částky do 29. 2. 
2012. Výše splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

5.3. Hana Melicharová – žádost o uzav ření splátkového kalendá ře 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Hana Melicharová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 69760411, je nájemcem části 
nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m2 a části nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 
22,04 m2, které jsou umístěny v domě č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemní 
vztah je ošetřen nájemní smlouvou č. 214/2002 ze dne 30. 9. 2002 na dobu neurčitou a nájemní 
smlouvou č. 132/2003 ze dne 15. 8. 2003 na dobu neurčitou. Dle podkladů od Správy bytů Kuřim, 
s.r.o. činil dluh paní Hany Melicharové ke dni 31. 12. 2011 částku xxxxxxx,- Kč. 
Přípisem ze dne 13. 2. 2012 požádala paní Hana Melicharová o uzavření splátkového kalendáře na 
úhradu dlužného nájemného ve výši xxxxxx,- Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx,- Kč. 
Záležitost úroků z prodlení bude řešena až po uhrazení jistiny, kdy se zastaví běh penalizace. 
 
Ve smyslu § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti 
kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým 
kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve smyslu § 558 obč. zákoníku. 
 
Diskuse: 
Mgr. P. Kavka – výpověď nebyla dána. 
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Přijaté usnesení: 80/2012 - RM  schvaluje  uzavření splátkového kalendáře s paní Hanou 
Melicharovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 69760411, jehož 
prostřednictvím bude splacen dluh na nájemném ve výši xxxxxxx,- Kč za část 
nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m2 a část nebytového prostoru 
č. 1116/9 o výměře 22,05 m2, které jsou umístěny v domě č. p. 1116, 1117, 1118 
na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Výše splátek bude činit částku xxxxx,- Kč/měs. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
Z jednání odešel Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

6. Výjimka z dopravního zna čení 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost Mysliveckého sdružení Malhostovice 
o výjimku z dopravního značení. Jedná se o povolení výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka 
Srpek V souladu se zákonem bylo známým účastníkům oznámeno zahájení řízení, byly vyžádány 
stanoviska majetkových správců dotčených komunikací, Odboru životního prostředí Městského úřadu 
Kuřim a stanovisko Policie České republiky. 
Všechna stanoviska jsou kladná. 
Podrobnosti o žadatelích a důvodech jsou uvedeny v příloze 1. 
Příloha č. 1: Přehled žadatelů a důvodu pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Návrh usnesení: RM  schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových vozidel 

u rybníka Srpek pro Myslivecké sdružení Malhostovice. 
Hlasováno: pro 0, proti 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

7. Tržní řád - zrušení 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 10. 2. 2012 obdrželo Město Kuřim od KrÚ JmK sdělení, kterým upozorňuje na chybný úřední 
postup při rušení nařízení č. 2/2011, kterým se vydává „Tržní řád“. Z toho důvodu je třeba, aby Město 
Kuřim vydalo v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, nařízení Města Kuřim, kterým předmětné nařízení zruší. 
 
Příloha: Návrh zrušovacího nařízení 
 
Přijaté usnesení: 81/2012 - RM schvaluje na základě § 102 odst. 2 písm. d) zák. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nařízení Města Kuřim, kterým se 
zrušuje nařízení obce č. 2/2012, kterým se vydává „Tržní řád“ 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

8. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu reklamní plochy na 
silničním zábradlí v majetku města Kuřimi k reklamním účelům za cenu 300,- Kč/1 pole/ 1 měsíc + 
20% DPH. 
Dne 16. 2. 2012 podal pan Ivo Bauer za společnost GOLDEN HOME REAL s.r.o., se sídlem 
Banskobystrická 819/52, Brno, IČ 29272955, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole 
silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. Května a 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, křiž. ul. Legionářská,  
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ul. Otevřená. Reklamní tabuli v počtu 2 ks žádá umístit od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012. Celková cena 
činí 7.200,- Kč (včetně 20% DPH). 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
 
Přijaté usnesení: 82/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností GOLDEN HOME REAL s.r.o., se sídlem 
Banskobystrická 819/52, Brno, IČ 29272955. Reklamní tabule v počtu 2 ks budou 
umístěny v rozsahu 1 pole na dobu od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2012 za cenu 720,- vč. 
DPH/ 1 měsíc. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

9. Smlouva  o umíst ění reklamy na silni čním zábradlí  
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Usnesením RM č. 265/2004 byl schválen záměr trvalé nabídky k pronájmu reklamní plochy na 
silničním zábradlí v majetku města Kuřimi k reklamním účelům za cenu 300,- Kč/1 pole/ 1 měsíc + 
20% DPH. 
Dne 13. 2. 2012 podal pan Michal Řehoř za společnost 1A czech s.r.o., se sídlem Kout 195, 664 34 
Kuřim, žádost o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. 
května. Reklamní tabuli v počtu 1 ks žádá umístit od 1. 3. 2012 na dobu neurčitou. Cena činí 360,- 
Kč/1 měsíc (včetně 20% DPH). V následujících letech se cena zvýší, pokud součet inflačních 
koeficientů za předcházející léta přesáhne 5 %. 
 
Příloha č. 1. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 
Přijaté usnesení: 83/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května se společností 1A czech s.r.o., se sídlem Kout 
195, 664 34 Kuřim, IČ 60731273. Reklamní tabule bude umístěna v rozsahu 1 pole 
na dobu neurčitou od 1. 3. 2012 za cenu 360,- Kč vč. DPH/1 měsíc. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

10. Schválení zm ěny odpisového plánu Mate řské školy Ku řim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, p říspěvkové organizace 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala o změnu odpisového plánu. Důvodem změny odpisového plánu je předání 
nového majetku z majetku města do majetku mateřské školy. Jedná se o pískoviště a oplocení budovy 
mateřské školy na ulici Komenského 1011 a soubor movitých věcí nově zrekonstruované školní jídelny 
tamtéž. Proto je nezbytné schválit zařazení nového majetku do odpisového plánu.  

 

Název majetku  Odpisová 
skupina 

Doba 
odepisování v 

letech 

Roční odp. 
sazba v % 

Hodnota  

Soubor movitých věcí ŠJ 
Komenského 1011 2 10 let 10% 

1 679 359,20 
Kč 

 
Pískoviště MŠ Komenského 
1011 (z roku 2001) 

3 10 let 10% 
19 230,00 Kč 

 
Oplocení MŠ Komenského 1011 
(z roku 1997) 

3 20 let 5% 
219 528,00 Kč 
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Dle zřizovací listiny mateřské školy je veškerý movitý i nemovitý majetek, včetně přilehlých pozemků, 
předán mateřské škole k hospodaření, proto doporučuji změnu odpisového plánu schválit. 
Příloha: Žádost o schválení odpisového plánu. 
 
Přijaté usnesení: 84/2012 - RM  schvaluje  změnu odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace dle návrhu. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

11. Organizace b ěžeckých závod ů seriálu Ku řimská b ěžecká liga 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Slovan Podlesí pořádá každoročně sérii běžeckých závodů s názvem „Kuřimská běžecká liga“, která 
tu má mnoholetou tradici (dříve je organizoval Ivoš Peřina a David Holman). Tyto závody nejsou pro 
les zátěžové, běžci vždy po sobě uklidili, proto odbor ŽP nemá námitek k jejich organizování i letos. 
 
Přijaté usnesení: 85/2012 - RM  schvaluje konání běžeckých závodů seriálu “Kuřimská běžecká liga“ 

na pozemcích města, včetně lesních. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

12. Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2011 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na základě Vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 4/2008 o vymáhání pohledávek je RM předkládána 
souhrnná zpráva o stavu vymáhání pohledávek za období roku 2011. 
 
Přijaté usnesení: 86/2012 - RM  bere na v ědomí zprávu o stavu pohledávek ke dni 31. 12. 2011. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

13. Zpráva o činnosti odboru finan čního 
(Příloha č. 13, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na odboru finančním pracuje v současné době 7 zaměstnanců. Vedle vedoucího jsou to dále: 
 

- hlavní účetní 
- příjmová účetní 
- referentka poplatky a inventarizace 
- referentka poplatky pohledávky 
- mzdová účetní 
- pokladna a sklad 

 
V roce 2011 došlo na OF ke dvěma personálním změnám a to v obsazení místa referenta poplatků 
a inventarizace a pokladny. Pokladní odešla k 31. 12. do starobního důchodu, na její místo se 
přesunula referentka pohledávek a toto uvolněné místo bylo obsazeno ve výběrovém řízení. 
Odbor zajišťuje veškeré účetní práce, provádí správu místních poplatků, spravuje rozpočet města, 
provádí inventarizaci a zabezpečuje pokladnu. Od 1. 1. přechází agenda inventarizace na odbor 
majetkoprávní, na OF přechází vymáhání dopravních pokut. 
Jediná větší kontrola na odboru v roce 2010 – audit a přezkum hospodaření nezávislým auditorem, 
skončila s výrokem „bez výhrad “ a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Během roku 2011 bylo nutno zabezpečit přípravu agendy odepisování majetku, což obnášelo 
provedení kategorizace veškerého majetku, stanovení doby použitelnosti a dooprávkování tohoto 
majetku. 
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Od roku 2012 je nově účtováno o pomocném analytickém přehledu (PAP), což je souhrn statistických 
dat k danému účetnímu zápisu, tímto dochází téměř k dvojnásobnému počtu účetních zápisů. MF 
vydalo ve svojí metodice odhad nutného personálního zabezpečení pro tuto agendu, pro město 
velikosti 10 tis. obyvatel je doporučováno 1,5 úvazku. Odbor prozatím zkouší zvládnout agendu 
v stávajícím obsazení, vyhodnocení fungování očekáváme po 3 měsících účtování.  
Odbor zpracovává kvartálně výsledky hospodaření pro jednání RM a ZM, pololetně zprávu o stavu 
pohledávek města a jednou ročně sestavuje závěrečný účet hospodaření města, tyto materiály 
obsahují velké množství informací, proto je tato zpráva o činnosti stručnější. 
 
 
 

14. Zpráva o činnosti odboru životního prost ředí 
(Příloha č. 14, 14A, 14B, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Odbor životního prostředí předkládá zprávu o činnosti za rok 2011. 
V uvedeném období plnil odbor životního prostředí úkoly v souladu s organizačním řádem. Čtyři 
pracovníci plní z větší části úkoly státní správy a jeden pracovník zastává úkoly samosprávy. Pozici 
referenta státní správy lesů, myslivosti a rybářství vykonává Ing. Vidlák, pozici referentky nakládání 
s odpady a ochrany ovzduší vykonává DiS. Filková, referentkou pro ochranu zemědělského půdního 
fondu je Mgr. Střítežská, referentem pro čistotu města je Ing. Hamřík a vedoucí odboru a zároveň org. 
ochrany přírody je Ing. Sikorová. 
Tím, že odbor kromě státní správy v oblasti životního prostředí provádí i činnosti samosprávné - 
odpady , zimní údržba, hřbitov, les, vodní toky, dětská hřiště, zeleň, cyklostezky a zvířata - , je činnost 
pracovníků OŽP velmi obšírná a zasahuje do mnoha oborů. Jednou z nejproblematičtějších je oblast 
odchytu a umístění opuštěných zvířat. Narůstající počet pobíhajících psů v Kuřimi si vyžádal na konci 
roku 2011vybudování 2 nových kotců na ul. Havlíčkova. Na problémy, které nejsou ale v této věci 
stále dořešeny, odbor již několik let upozorňuje (naposledy mailem 16. 1. 2012 tajemnici úřadu). 
 
Příloha: Shrnutí činnosti státní správy a samosprávy odboru životního prostředí za rok 2011 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – navrhuje uložit vedoucí OŽP zpracovat a předložit návrh opatření, včetně 
ekonomického zdůvodnění, ve věci odchytu a umístění opuštěných zvířat. 
 
Přijaté usnesení: 87/2012 - RM ukládá  vedoucí OŽP zpracovat a předložit návrh opatření, včetně 

ekonomického zdůvodnění, ve věci odchytu a umístění opuštěných zvířat. 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
Návrh usnesení: RM  bere na v ědomí  zprávu o činnosti odboru ŽP. 
O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
 
 

16. Drobné investice – po řízení židlí do sálu KD Podlesí 
(Příloha č. 16, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
Společenský sál na Podlesí je vybaven starými a již zničenými židlemi. Expresivně řečeno je tento sál 
„skládkou“ nepotřebných židlí z ostatních zařízení města. Stav židlí se však rok od roku zhoršuje a to 
i přesto, že se jejich opravám věnují místní dobrovolníci. Židle ze sálu jsou navíc městským úřadem 
zapůjčovány na další společenské akce (např. zábava FC Kuřim), což jejich stavu přirozeně 
neprospívá. 
Zhruba polovina židlí je již za hranou použitelnosti. Proto navrhuji pořízení cca 40 ks nových židlí, 
které budou skladné, odolné a vhodné pro potřeby uživatelů tohoto sálu. 
Z drobných investic doporučuji za tímto účelem uvolnit částku 25.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 88/2012 - RM schvaluje pořízení cca 40 nových židlí do společenského sálu na 

Podlesí za cenu do 25.000 Kč – financování z drobných investic. 
Hlasováno: pro 3, proti 1 (J. Kolá ček), nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 



 11 

 

15. Příprava zadání projektu „Spole čenské a kulturní centrum 
v Ku řimi“ 
(Příloha č. 15, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
Zdůvodnění: 
V roce 2011 se nepodařilo připravit návrh zadání projektu KD, který by mohl být předložen ZM 
k projednání. 
A to přesto, že zastupitelstvo města vyčlenilo na daný úkol prostředky v rozpočtu města. 
Letos by se tato situace již neměla opakovat. 
Považuji proto za nutné přestat přešlapovat na místě a dobrat se takových variant zadání projektu, 
z nichž zastupitelstvo vybere jednu, případně úpravami vytvoří nějaký „kompilát“ zadání, na němž se 
pak začne bezodkladně pracovat. 
Pokusím se níže popsat tři možná východiska pro stanovení zadání projektu. Další diskusí se budou 
upravovat, a zpřesňovat. Více variant než 3 nemá smysl vymýšlet. Naopak, pokud se ukáže, že je 
možné zúžit počet variant na 2 alternativy, jsem pro. Nakonec budou asi muset někteří zastupitelé 
slevit ze svých představ (ať už jde o zastánce levnějších nebo dražších řešení). Připomínám, že ve 
vzduchu stále visí i varianta „nic se neudělá“. Pokud se brzy nedohodneme na většinově přijatelném 
zadání, kulturák bude dál chátrat. 
 
Společný cíl všech variant: 
Strategické cíle jsou vyjádřeny v aktivitách Strategického plánu rozvoje města: 
• „Rozšiřování prostor pro kulturní aktivity v kulturním domě jeho rekonstrukcí a postupným 
vytěsňováním stávajících komerčních aktivit.“ 
• „Snižování energetické náročnosti městských budov.“ 
Chceme tedy definovat cílový stav objektu KD, jemuž by se podřizovaly a ze kterého by pak vycházely 
všechny stavební zásahy do objektu, resp. etapy rekonstrukce.  Tak aby nedocházelo k chaotickým, 
protichůdným a ekonomicky neefektivním zásahům do objektu bez jasné koncepce. 
 
Urbanistická koncepce ve všech variantách zachovává stávající pěší a dopravní vazby s okolím. 
Zastavěná plocha objektu se nezvětšuje. Koncepce je v souladu s platným i připravovaným územním 
plánem.  
Úpravy náměstí jsou součástí návrhu v I. variantě, ale je možné o ně rozšířit i další varianty. Pokud by 
úpravy náměstí byly financovatelné z dotací ROP. 
 
Provozní koncepce vychází z poslání společenského a kulturního centra. Postupně se vymístí 
stávající komerční aktivity, které s tímto posláním nesouvisí, anebo jsou s ním v přímém rozporu 
(herna s výherními automaty). Provoz je řízen organizační složkou města Kuřim, Městská knihovna. 
Do budoucna je možné zvolit i jiný model řízení a správy, vždy ale půjde o správu vykonávanou 
městem. Provozní koncepce nepředpokládá umístění provozů ZUŠ nebo MěDDM do objektu KD. 
 
Varianta I 
REKONSTRUKCE OBJEKTU KD S ČÁSTEČNÝM VYUŽITÍM ARCHITEKTONICKÉ STUDIE 
ARCHTEAM 
I. 1. Koncepce, architektonické a urbanistické řešení 
Cílem je zachování architektonického výrazu budovy i urbanistické koncepce. Podoba objektu 
kulturního domu koresponduje s architekturou okolních budov na náměstí. Architektonická koncepce 
zachovává půdorysné členění a kompozici hmot stávajícího domu. Schodiště je opraveno a doplněno 
o rampu pro imobilní.  
Náměstí se upravuje tak, aby posílilo dominanci objektu kulturního domu, památník osvobození se 
přemístil ze středu náměstí a našel jinou důstojnou polohu (v rámci náměstí), čímže se vytvoří větší 
shromažďovací prostor, na kterém lze pořádat společenské akce a příležitostné trhy (stavby stánků, 
příp. pódia). V rámci náměstí je třeba rozšířit parkovací kapacity. Chodník podél hlavní komunikace 
bude zachován (vs.studie). Není cílem budovat vodní prvky, nebo jiné dominanty v prostoru náměstí. 
Zásadní je otevřenost prostoru pro větší venkovní společenské akce, příjemné odpočinkové plochy 
a parkovací kapacity (lze řešit v širším kontextu nám. Osvobození + Zborovská …) 
I. 2. Náplň budovy 
Provozní a dispoziční řešení vychází z původního řešení. Hlavním vstupem z náměstí je přístupná 
vstupní hala a z ní všechny provozy určené pro veřejnost: zařízení typu kavárna/cukrárna/restaurace 
v přízemí (s letní terasou), obřadní síň, malý a velký sál, přísálí (restaurace). Při vstupu je umístěna 
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kancelář, pokladna a šatna v současné podobě. Je zachováno umístění toalet v hale ve všech 
podlažích nad sebou. Je využito stávající schodiště do druhého podlaží. Suterén je využit v současné 
podobě. V zadní části domu stávající studie zatím prakticky vylučuje umístění přiměřeně velkých 
prostor, ve kterých by se mohlo shromáždit více lidí současně, protože chce zajistit přímou přístupnost 
ze zázemí účinkujících zezadu do velkého sálu, malého sálu i obřadní síně. Pokud nedojde ke změně, 
vzniknou v zadní části pouze 3 menší místnosti a 2 zkušebny. 
Doporučená změna koncepce dle studie (změna č. 1) - řešení zadní části objektu: Je třeba navrhnout 
jiné řešení pro zajištění přístupnosti výše uvedených prostor tak, aby v zadní části objektu mohla 
vzniknout větší místnost využitelná jako „klubová prostora, sál“ (mateřské centrum, důchodci apod.), 
než jsou ve studii prezentované místnosti o šířce 3,6 m. Je vhodné zvětšit prostory v zadní části 
přibližně na úroveň stávajícího prostorového uspořádání (tj. zachovat velikost prostoru „pivnice 
a herny Ateliér“). Přístup pro účinkující zezadu do malého sálu zajistit na úkor jedné z navržených 
zkušeben (viz studie). Přístup zadem do obřadní síně není bezpodmínečně nutný. 
I. 3. Konstrukční řešení  
Rekonstrukce maximálně vychází ze stávajícího konstrukčního systému budovy. Zastřešení velkého 
sálu (I. etapa) je nahrazeno novou konstrukcí z ocelobetonových nosníků s dostatečným zateplením 
střechy. Fasáda celého objektu je zateplena, jsou vyměněna okna sálu. Pro vytvoření malého sálu (ve 
II. etapě) je podepřena konstrukce jeho stropu ocelovými rámy a pro zajištění stupňovité podlahy je 
prohloubena podlaha, která je ovšem v této části nad okolním terénem, a lze tedy předpokládat 
vyplnění jen původní navážkou.  
I. 4. Energetická koncepce  
Budova bude zateplena (nová střecha, nová okna, zateplená fasáda). Další efektivní opatření – 
možné změny způsobu vytápění apod. musí být navrženy a projednány ještě před zadáním projektu 
rekonstrukce a do zadání projektu zapracovány. Je potřeba zvážit vhodnost a efektivitu jednotlivých 
opatření (z hlediska ekonomické výhodnosti i z hlediska financování s využitím konkrétních dotačních 
titulů).  
Poznámka: Ne všechna „módní“ opatření se musí ukázat jako efektivní. Na druhou stranu je ale 
potřeba počítat s trendem zpřísňujících se norem pro energetickou náročnost veřejných budov (viz 
např. Evropská směrnice o energetické náročnosti budov EPBD II). 
I. 5. Etapizace rekonstrukce 
1. Etapa:  
1) Rekonstrukce střechy, resp. výměna střešní konstrukce 
2) Zateplení - kromě nové střechy (viz bod 1) minimálně výměna výplní, zejména okna ve velkém 
sále (rozsah dle doporučení energetického auditu a ekonomického vyhodnocení jednotlivých 
opatření).  
3) Rekonstrukce rozvodů vody 
4) Uvolnění prostor pivnice a herny Ateliér a úpravy pro využití na klubovou činnost mateřského 
centra, akcí pro důchodce apod. 
5) Oprava venkovního schodiště a zajištění bezbariérového přístupu 
6) Uvolnění prostor stávajícího květinářství a zřízení provozu typu kavárna/cukrárna/restaurace 
s letní terasou 
7) Odstranění garáže vedle KD a zpřístupnění parčíku za KD přímo z náměstí 
8) Úpravy náměstí  
2. Etapa: 
Stavba malého sálu s navazujícími opatřeními (viz doporučení výše) a související úpravy objektu 
(přemístění obřadní síně, úpravy vestibulu apod.)  
I. 6. Financování 
1. etapa rekonstrukce by byla financována bez využití úvěru, z rozpočtu města („rezerva – investiční 
akce 2013 – 2014). Pro financování opatření jako je zateplení, případně bezbariérový přístup je 
možné získat dotace. Pro úpravy náměstí Osvobození se patrně brzy objeví dotační příležitost (ROP). 
Při zadání projektu úprav náměstí je vhodné po předchozím prozkoumání možností stanovit 
rozpočtový limit.  
2. etapu lze financovat s využitím úvěru, dotace na zbudování malého sálu se nyní nejeví příliš 
pravděpodobná. 
 
VARIANTA I „Rekonstrukce“ – SHRNUTÍ: 
Jde o řešení, které obnoví původní vzhled objektu v architektonickém souladu s domy na náměstí 
(jednotný architektonický výraz ve stylu označovaném jako sorela). Rekonstrukce se zaměří na 
zásadní opravy zásadních problémů: střecha, okna, zateplení, rozvody vody … a na posílení kulturní 
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a společenské funkce objektu jednoduchými úpravami: vypovězení herny a nahrazení např. 
mateřským centrem.  
Ve II. etapě i stavba malého sálu. 
Jedná se o nejlevnější řešení, u něhož je zároveň nejvýhodnější poměr nákladů a dosažených cílů. 
 
Varianta II 
PŘESTAVBA PŘI ZACHOVÁNÍ OBJEMU OBJEKTU KD DLE STUDIE ARCHTEAM S ÚPRAVAMI 
II. 1 Koncepce a urbanistické řešení 
Cílem je vytvoření reprezentativní městské budovy přestavbou a modernizací stávajícího kulturního 
domu z 60. let 20. století. Urbanistická koncepce zachovává stávající pěší a dopravní vazby s okolím. 
Zastavěná plocha objektu se nezvětšuje, nepřidává se třetí patro. Před významnou veřejnou budovou 
vytváříme důstojný nástupní prostor. 
II. 2. Architektonické řešení 
Koncepce přestavby zachovává půdorysné členění a kompozici hmot stávajícího domu. Fasáda 
přední hmoty do náměstí je tvořena skleněným obkladem z tónovaného skla, povrch střední a zadní 
hmoty budovy tvoří tmavá stěrková omítka. Nově navržený přístřešek před hlavním vstupem 
zastřešuje vstupní předprostor a rampu pro imobilní. (Doporučená změna ve studii - č. 5 – odstranění 
vodního prvku s vodotryskem z předvstupních prostor a blízkosti rampy) 
II. 3. Náplň budovy - stavební program 
Provozní a dispoziční řešení vychází z původního řešení a vytváří přehlednou orientaci v budově. 
Hlavním vstupem z náměstí je přístupná vstupní hala a z ní všechny provozy určené pro veřejnost: 
restaurace (příp. kavárna/cukrárna) v přízemí (s letní terasou), obřadní síň, malý a velký sál, přísálí 
(restaurace), klubovny (variabilně využitelné prostory).   
(Doporučená změna ve studii - č. 2 – ponechání stávajících dispozic restaurace v přísálí s výjimkou 
úprav v souvislosti s otevřením levého schodiště) 
Při vstupu je umístěna kancelář, pokladna a šatna. 
(Doporučená změna ve studii - č. 3 – přidání kanceláře a vyšší flexibilita v prostoru pro šatnu) 
Je zachováno umístění toalet v hale ve všech podlažích nad sebou. Jsou využita obě hlavní schodiště 
do druhého podlaží. Suterén je využit pro zázemí kulturního centra - šatny a zázemí zaměstnanců 
a technické místnosti (kotelna, strojovna VZT), případně pro zkušebnu. 
(Doporučená změna ve studii - č. 4 – vyšší flexibilita suterénu, bez kuchyně s výtahem; místnost 
využitelná i jako zkušebna) 
V zadní části domu stávající studie zatím prakticky vylučuje umístění přiměřeně velkých prostor, ve 
kterých by se mohlo shromáždit více lidí současně, protože chce zajistit přímou přístupnost ze zázemí 
účinkujících zezadu do velkého sálu, malého sálu i obřadní síně. Pokud nedojde ke změně, vzniknou 
v zadní části pouze 3 menší místnosti (příp. jedna „nudle“) a 2 zkušebny. 
(Viz Doporučená změna ve studii-  č. 1: jiné řešení pro zajištění přístupnosti výše uvedených prostor 
tak, aby v zadní části objektu mohla vzniknout větší místnost využitelná jako klubová prostora 
(mateřské centrum, důchodci apod.), než jsou ve studii prezentované místnosti o šířce 3,6 m.) 
 
II. 4. Konstrukční řešení  
Viz varianta I + Fasáda celého objektu je zateplena - minerální vata pod skleněnou fasádou v přední 
části a zateplovaní systém s omítkou v zadní části budovy.  
II. 5. Energetická koncepce  
Viz varianta I 
II. 6. Etapizace rekonstrukce 
I. Etapa:  
Realizace nadzemních podlaží, resp. celý objekt kromě malého sálu a obřadní místnosti 
II. Etapa:  
Zbudování malého sálu s navazujícími opatřeními (viz doporučení výše) a související úpravy objektu 
(přemístění obřadní síně, úpravy vestibulu apod.) 
 
II. 7. Financování 
Financování úvěrem. A případnou dotací (zatím není znám vhodný dotační titul), pokud se podaří 
koncipovat provoz kulturního a společenského centra v souladu s požadavky příslušného dotačního 
titulu. Poznámka - varování: pokud by se změna funkce objektu podřizovala „diktátu“ dotačních 
příležitostí, může se nám stát, že s vidinou „snadno“ získaných dotací zvýšíme nejen celkový objem 
investice, ale dramaticky i provozní náklady (pozor na „nechci slevu zadarmo“, resp. „pro dotační 
miliony utratíme miliony“).  
 



 14 

 
VARIANTA II „Přestavba“ – SHRNUTÍ: 
Toto řešení změní vnější vzhled objektu. Oproti původní studii ale nedojde ke zvýšení objektu o 2. 
nadzemní podlaží.   
 
Varianta III 
PŘESTAVBA A PŘÍSTAVBA PATRA OBJEKTU KD DLE ARCHITEKTONICKÉ STUDIE ARCHTEAM  
III. 1. Koncepce a urbanistické řešení 
Cílem je vytvoření reprezentativní městské budovy přestavbou a modernizací stávajícího kulturního 
domu z 60. let 20. století. Navrhovaná přestavba společenského a kulturního centra svou 
jednoduchostí, jednoznačností a skromnou reprezentativností povyšuje veřejný prostor Náměstí 
Osvobození a zároveň tvoří dominantu náměstí. Urbanistická koncepce zachovává stávající pěší 
a dopravní vazby s okolím. Je zajištěno bezkonfliktní zásobování objektu - stávající zásobování jeviště 
a navržené zásobování stravovací části budovy. Zastavěná plocha objektu se nezvětšuje, což 
nezvyšuje investiční náklady na stavbu a umožňuje vytvoření parkovacích míst z bočních stran 
budovy. Před významnou veřejnou budovou vytváříme důstojný nástupní prostor, který obohacují 
prvky městského parteru - vodní plocha s fontánou, posezení pro odpočinek a setkávání lidí na 
stupních před budovou a městská zeleň.  
III. 2. Architektonické řešení 
Koncepce přestavby zachovává půdorysné členění a kompozici hmot stávajícího domu. Hmota do 
náměstí je zvýšena o jedno podlaží, čímž je střecha budovy srovnána do jedné výškové úrovně, z níž 
vystupuje jen hmota provaziště. Zvýšená přední hmota budovy pomáhá vymezení prostoru náměstí 
a budova se vyrovnává s výškovou hladinou bytových domů ze 70. let za kulturním domem. Fasáda 
přední hmoty do náměstí je tvořena skleněným obkladem z tónovaného skla, povrch střední a zadní 
hmoty budovy tvoří tmavá stěrková omítka. Nově navržený přístřešek před hlavním vstupem 
zastřešuje vstupní předprostor a rampu pro imobilní. 
III. 3. Náplň budovy - stavební program  
Provozní a dispoziční řešení vychází z původního řešení a vytváří přehlednou orientaci v budově. 
Hlavním vstupem z náměstí je přístupná vstupní hala a z ní všechny provozy určené pro veřejnost: 
restaurace, obřadní síň, malý a velký sál, přísálí (restaurace), klubovny (variabilně využitelné 
prostory). Při vstupu je umístěna pokladna a šatna. Je zachováno umístění toalet v hale ve všech 
podlažích nad sebou. Jsou využita obě hlavní schodiště do druhého podlaží a pravé schodiště je 
prodlouženo do nastavěného třetího podlaží. Suterén je využit pro zázemí kulturního centra - kuchyně 
pro restauraci, šatny a zázemí zaměstnanců a technické místnosti (kotelna, strojovna VZT). 
V zadní části domu mohou být umístěny: mateřské centrum (s návazností na přilehlý park), klubovny 
pro zájmovou činnost, zkušebny a zázemí pro účinkující. Je zajištěna přímá přístupnost ze zázemí 
účinkujících zezadu do velkého sálu, malého sálu i obřadní síně. (Pozn. D. Holman: popis zadní části 
neodpovídá skutečnosti, prostory nejsou vhodné pro deklarovaný účel – je třeba projekčně řešit jinak, 
anebo změnit účel využití těchto prostor – vysvětlení viz doporučená změna č. 1 ve variantách I a II.) 
III. 4. Konstrukční řešení  
Rekonstrukce maximálně vychází ze stávajícího konstrukčního systému budovy. Na nosné stěny 
stávajícího druhého podlaží v přední části budovy je nastavěna konstrukce třetího podlaží. Pro 
vytvoření malého sálu je podepřena konstrukce jeho stropu ocelovými rámy a pro zajištění stupňovité 
podlahy je prohloubena podlaha, která je ovšem v této části nad okolním terénem, a lze tedy 
předpokládat vyplnění jen původní navážkou. Zastřešení velkého sálu je nahrazeno novou konstrukcí 
z ocelobetonových nosníků s dostatečným zateplením střechy. Fasáda celého objektu je zateplena - 
minerální vata pod skleněnou fasádou v přední části a zateplovaní systém s omítkou v zadní části 
budovy. 
 
III. 5. Energetická koncepce  
Budova je koncipována jako energeticky úsporná. Je možné využití tepelných čerpadel vzduch-
vzduch, které zajistí provoz objektu - vytápění a chlazení - „zdarma“ při venkovních teplotách od -5 do 
+30´C. Současně představují využití obnovitelných zdrojů energie, podporovaných EU. Vytápění bude 
zajištěno kombinací teplovodního systému, napojeného na plynový zdroj a vzduchotechnického 
systému vytápění s rekuperací tepla, napojeného na tepelná čerpadla. (Pozn. D. Holman: doporučuji 
zvážit připomínku, vizte varianta I) 
Díky kompaktnímu jednoduchému tvaru, dobrému zateplení konstrukcí, nucenému systému větrání 
s rekuperací tepla a využití obnovitelných zdrojů energie předpokládáme z energetického hlediska 
nízkoenergetickou až pasivní budovu s nízkými provozními náklady. 
III. 6. Financování a etapizace rekonstrukce 
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I. etapa /zateplení a obnova obvodového pláště, nástavba, rekonstrukce vstupních a stravovacích 
prostor, úprava okolí/ 
II. etapa /rekonstrukce sálů/ 
III. etapa /rekonstrukce zázemí/ 
(Pozn. D. Holman: jedná se o finančně nejnáročnější řešení, a proto se způsobem etapizace stavby 
a možnostmi financování nelze zabývat odděleně. Přesto je evidentní, že financování stavby by bylo 
nutné řešit s pomocí úvěru.) 
VARIANTA III „Přestavba a přístavba“ – SHRNUTÍ: 
Toto řešení výrazně změní vnější vzhled objektu a přidá jedno nadzemní podlaží. Jedná se 
o nejnákladnější variantu. 
 
Návrh na usnesení: 
RM schvaluje  postup projednávání návrhů variant zadání projektu společenského a kulturního centra 
– Kulturní dům dle zápisu. 
 
Postup při dalším projednávání návrhů variant základních parametrů zadání projektu  
(termíny budou doplněny na jednání RM po zvážení všech okolností) 
a) Členové RM, ZM, stavební komise, komise Zdravého města a kulturního výboru budou 
pozváni na prohlídku prostor KD. Cílem je nabídnout možnost nahlédnout i do veřejnosti 
nepřístupných prostor, uvědomit si parametry jednotlivých částí objektu a seznámit se s provozními 
a technickými problémy objektu přímo na místě. Cílem není prezentace variant možných řešení. 
Odpovídá: TAJ/MěÚ      Termín: ……. 
b) Varianty výše uvedených požadavků na zadání prvního stupně projektové dokumentace 
budou s připomínkami členů RM zpracovány do formy návrhu zadání projektu. 
Odpovídá: OIRR     Termín: ……. 
c) Takto zpracované varianty zadání budou projednány na společném zasedání stavební komise 
RM a komise Zdravého města RM za účasti Ing. arch. Raka, Ph.D. 
Odpovídá: OIRR / tajemníci komisí  Termín: ……. 
d) Starosta města, příp. věcně příslušný (viz Organizační řád města) místostarosta a vedoucí 
OIRR projednají s vítězem architektonické studie smluvní podmínky spolupráce pro případ všech 
variant řešení, tj. i varianty bez projektu KD pro územní řízení (viz var. I). Pro projekt úprav náměstí 
(viz var. I je vhodné jít cestou samostatného výběrového řízení). 
Odpovídá: OIRR / starosta   Termín: ……. 
e) Následně RM projedná cenovou nabídku za projektovou dokumentaci + varianty zadání 
a předloží své doporučení pro následující jednání ZM. (Poznámka: architektonická soutěž je formou 
soutěže, na jejímž základě lze určit dodavatele projektu. Pokud nedojde k dohodě o ceně je potřeba 
projednat další postup v RM. Úpravy náměstí doporučují řešit samostatným projektem – dodavatele 
vybrat ve VŘ) 
f) Materiál pro jednání ZM (varianty zadání projektu) bude zveřejněn na webu města 
s dostatečným předstihem. Odkaz na něj bude umístěn na home page.  
Odpovídá: TAJ/Měú a informatici MěÚ  Termín: ……. 
g) Doporučení rady pro ZM, případně i další návrhy členů ZM, projednají oba výbory ZM.  
Odpovídá: TAJ/Měú a tajemníci výborů  Termín: ……. 
h) ZM zváží doporučení orgánů města, projedná a schválí, nebo zamítne návrh zadání projektu 
pro územní řízení. 
Odpovídá: starosta     Termín: ……. 
 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – příspěvek bere na vědomí. Toto půjde do jednání ZM. Nutno ještě projednat 
a propracovat. 
S. Bartoš – jsou 2 dotační tituly z Regionálního operačního systému – počítal by s cca 5 mil. Kč 
dotací. Bylo by vhodné nachystat na etapy a ty projednat. Budou vyhlášeny pravděpodobně i jiné 
dotační tituly. 
Ing. O. Štarha – doporučuje sejít se jako koalice a toto projednat. Poté předložit ZM. 
PaedDr. D. Holman – chce, aby se o navržených usneseních hlasovalo. Doplnit do návrhu usnesení 
bodu c) a výbor pro kulturu a spolkovou činnost. 
PaedDr. D. Holman – uvádí, že důvodem, proč ostatní členové RM nejsou pro schválení, je, aby byl 
tento materiál předložen do jednání ZM v jedné jediné variantě. 
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Návrh usnesení:  RM schvaluje  postup projednávání návrhů variant zadání projektu společenského 
a kulturního centra – Kulturní dům dle zápisu. 

Hlasováno: pro 1 (PaedDr. D. Holman), proti 1 (J. K oláček), zdrželi se 2, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
 
 

18. Aplikace § 166 školského zákona – jmenování a o dvolávání 
ředitele školy, školského za řízení 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá J. Koláček – 1. místostarosta, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 8. 2. 2012 byla na své schůzi Rada města Kuřimi informována o novele školského zákona, 
zejména pak o změně § 166, ve kterém je stanoveno, že zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí 
pracovní místo na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let.  
V přechodných ustanoveních v čl. II bodu 5 se řeší postavení ředitelů, kteří byli jmenováni podle znění 
školského zákona účinného do 31. 12. 2011 a říká: 
„Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 
obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo 
její součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole 
nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě 
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance 

dnem 31. července 2012, 
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 

31. července 2013, 
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance 

dnem 31. července 2014. 
Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího 
zaměstnance skončí dříve. Další pracovní zařazení zaměstnance se řídí zákoníkem práce.“ 
V zájmu správné aplikace tohoto přechodného ustanovení vznikl právní výklad MŠMT, podpořený 
stanoviskem legislativní rady vlády (LRV), který uvádí, že ustanovení § 166 odst. 3 školského zákona 
se na dosavadní ředitele použije analogicky. Bude tedy záležet na zřizovateli, zda vyhlásí v daném 
termínu (do 30. 4.) na konkrétní místo ředitele školy konkurs. Vyhlásí-li konkurs, přestává dosavadní 
ředitel vykonávat práci na vedoucím pracovním místě ředitele ke stanovenému dni (k 31. 7.). Nedojde-
li ke konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci a jeho pracovní poměr se mění na dobu určitou 
v trvání 6 let. 
V Kuřimi se letos bod a) přechodného ustanovení týká obou ředitelů základních škol a bod b) 
přechodného ustanovení se bude příští rok týkat ředitelky mateřské školy. 
Protože oba ředitelé základních škol zřizovaných Městem Kuřimí jsou ve funkci déle než 6 let, 
přiklonila se rada města k názoru, že konkurzy vyhlásí. Samozřejmě, že rada města uvítá a počítá 
s tím, že se oba stávající ředitelé do konkursu přihlásí a své pozice obhájí. Tím by jim začalo nové 
šestileté období, které je stanoveno zákonem. Jejich nové jmenování nebo odvolání se bude řešit až 
po konkursním řízení a jeho výsledku. I když bude vyhlášen konkurs, oba ředitelé zůstávají dále ve 
funkci až do 31. 7. 2012. 
 
Navrhuji radě města tento Harmonogram realizace konkursního řízení na pracovní místa ředitelů škol: 
- usnesení se souhlasem s vyhlášením konkursu na pracovní místo ředitele školy obou základních 

škol; 
- usnesení, které pověří zodpovědnou osobu nebo osoby a uloží jim bezodkladně činit potřebné 

kroky k realizaci konkursu (navrhuji radní a zaměstnanec města nebo úředník městského úřadu); 
- sestavení dopisu od starosty města pro ředitele škol, s oznámením rozhodnutí rady města; 
- usnesení, ve kterém rada města vyhlašuje konkurs (konkursy na obě školy lze vyhlásit společně - 

jedno oznámení, pouze se musí napsat úplné názvy PO, na které se uchazeči hlásí a upozornit 
na nutné označení na doručené obálce s materiály); 

- usnesení, kterým pověřuje starostu požádat krajský úřad, ČŠI, školskou radu, příslušnou základní 
školu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise; 

- usnesení, ve kterém rada města stanoví text veřejného oznámení konkursního řízení; 
- dohodnout se na datu vlastního konkursního řízení (navrhuji stanovit termín jednání KK v době 

od 23. 4. 2012 do 22. 6. 2012, vše se potom přizpůsobí možnostem členů komise a množství 
uchazečů); 
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- usnesení, kterým jmenuje členy konkursní komise (člen určený zřizovatelem – předseda komise, 
člen určený zřizovatelem, člen určený ředitelkou krajského úřadu, odborník v oblasti státní správy 
ve školství, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu školy – jiný ředitel/ka ZŠ, 
pedagogický pracovník příslušné PO, školní inspektor ČŠI, člen školské rady) – nejpozději 30 dní 
před konáním konkursu; 

- usnesení, kterým pověřuje zaměstnance úřadu funkcí tajemníka konkursní komise - není členem 
KK (zajišťuje veškerou organizaci a administraci konkursu); 

- zřizovatel nebo samotná komise může k jednání komise přizvat odborníky s hlasem poradním – 
nejsou členem KK; 

Jakmile bude jmenovaná KK, zahájí svoji činnost bezodkladně. Její jednání je neveřejné, kromě 
účastníka konkursu, členů KK a přizvaných odborníků s hlasem poradním, nemá nikdo další právo být 
přítomen konkursu nebo jednání komise.  
Konkursní komise na obě základní školy může být stejná, pouze se vymění člen za pedagogický sbor 
a školskou radu. 
Příloha: Návrh textu veřejného oznámení konkursu. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – upozornil na skutečnost, že právě v této době bude probíhat obrovské množství 
konkursů na ředitele škol, např. jen JMK jich vyhlásil cca 150, takže pokud nemá RM vážný důvod 
vyhlásit konkurs právě nyní, nedělal by to. 
 
 
Přijaté usnesení: 89/2012 - RM souhlasí , v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s vyhlášením konkursu 
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky základních škol zřizovaných 
Městem Kuřim s předpokládaným nástupem na pracovní místo 1. 8. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 90/2012 - RM pov ěřuje , v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 1. místostarostu pana 
Jiřího Koláčka a referentku odboru obecní živnostenský úřad – školství, Mgr. Hanu 
Němcovou, k jednání ve věci organizace konkursního řízení na pracovní místa 
ředitele/ředitelky základních škol zřizovaných Městem Kuřim a ukládá jim 
bezodkladně činit potřebné kroky k realizaci konkursu. 

 
Přijaté usnesení: 91/2012 - RM vyhlašuje , v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem 
na pracovní místo 1. 8. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 92/2012 - RM vyhlašuje , v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkurs na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem na 
pracovní místo 1. 8. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 93/2012 - RM pov ěřuje  starostu Ing. Draga Sukalovského požádat Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, Českou školní inspekci Jihomoravský inspektorát, školskou 
radu a příslušnou základní školu o delegování jejich zástupce za člena konkursní 
komise. 

 
Přijaté usnesení: 94/2012 - RM stanoví  text veřejného oznámení konkursního řízení dle přílohy. 
Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), 
nepřítomen 1 (Z. K říž). 
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19. Jiří Peňáz, Ivana Tomková – objekt sociálního bydlení 
(Příloha č. 19, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 536/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0112, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 29. 2. 2011. 
Pan Peňáz nadále nemá kde bydlet a žádá RM o prodloužení smlouvy. Poplatky za ubytování má 
uhrazeny do ledna 2012 Poplatek za únor slíbil do konce měsíce uhradit. 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 2. 12. 2011 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 537/2011 ze dne 30. 11. 2011 smlouvu o ubytování 
č. 2011/O/0113, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 29. 2. 2011. 
Paní Tomková nadále nemá kde bydlet a žádá RM o prodloužení smlouvy. K dnešnímu datu má 
poplatky za ubytování uhrazeny do prosince 2011. Poplatek za leden a únor slíbila do konce měsíce 
uhradit. 
OMP předkládá návrh na prodloužení nájemních smluv s tím, že bude RM informovat o úhradě 
poplatků na schůzi. V případě, že platby ze strany žadatelů nebudou do 29. 2. 2012 uhrazeny, OMP 
dodatky neuzavře a navrhne zrušení usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 95/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0112 s Jiřím Peňázem, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 5. 2012. 

 
Přijaté usnesení: 96/2012 - RM schvaluje prodloužení smlouvy č. 2011/O/0113 s Ivanou Tomkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 5. 2012. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

20. Výjimka z dopravního zna čení 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. J. Kovář) 
 
Odbor dopravy Městského úřadu Kuřim, obdržel žádost obce Malhostovice o výjimku z dopravního 
značení. Jedná se o povolení výjimky ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek a o povolení vjezdu 
na cyklostezku Kuřim-Malhostovice v k. ú. Kuřim. V souladu se zákonem bylo známým účastníkům 
oznámeno zahájení řízení, byly vyžádány stanoviska majetkových správců dotčených komunikací, 
Odboru životního prostředí Městského úřadu Kuřim a stanovisko Policie České republiky. 
Podrobnosti o žadateli a důvodech jsou uvedeny v příloze. 
Příloha: Údaje o žadateli a důvody pro povolení výjimky z dopravního značení 
 
Přijaté usnesení: 97/2012 - RM schvaluje  povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových 

vozidel u rybníka Srpek a schvaluje  povolení vjezdu na cyklostezku Kuřim - 
Malhostovice v k. ú. Kuřim, žadateli, kterým je obec Malhostovice. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

21. Smlouva o provedení um ěleckého výkonu 
(Příloha č. 21, 21A, 22B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s agenturou ArtShock s.r.o., která zajišťuje koncerty zpěvačky 
Anety Langerové. Vzhledem k částce, která je vyšší než 50.000,- Kč, žádám Radu města o schválení 
smlouvy. 
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Koncert je plánovaný na 24. 4. 2012 a dle vyjádření programového pracovníka splníme všechny 
technické požadavky smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 98/2012 - RM schvaluje Smlouvu s agenturou Art Shock s.r.o., Horova 347/12, 

251 01 Říčany, Radošovice, IČ 27195830, na vystoupení Anety Langerové dne 24. 
4. 2012 v sále KD v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Kolá ček), nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

22. Ples m ěsta – smlouvy s um ělci 
(Příloha č. 22, 22A- 22E, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 2. 3. 2012 proběhne v KD Kuřim reprezentační ples Města Kuřimi. V rámci kulturního programu 
vystoupí několik subjektů, jejichž účinkování bude honorováno, proto je nutné uzavřít příslušné 
smlouvy: 
a) vystoupení skupiny Marathon Band v době od 20.00 do 03.30; cena xxxxxxx,- Kč 
b) vystoupení skupiny Fjertůšek v době od 20.40 do 01.30; cena xxxxxx,- Kč 
c) vystoupení taneční školy Eso, dva taneční vstupy; cena xxxxxx,- Kč 
d) moderátor plesu pan Michal Chylík; cena xxxxxx,- Kč 
e) módní přehlídka, D. F. C. Fashion Club; cena xxxxxx,- Kč 
 
Příloha A – návrh smlouvy Marathon band 
Příloha B – návrh smlouvy Fjertůšek 
Příloha C – návrh smlouvy Taneční škola Eso 
Příloha D – návrh smlouvy moderátor 
Příloha E – návrh smlouvy o zajištění módní přehlídky 
 
Přijaté usnesení: 99/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu 

(skupina Marathon Band) s Dušanem Mathonem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Zlín, na plese Města Kuřimi dne 2. 3. 2012 za cenu xxxxxxx,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 100/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu 

(skupina Fjertůšek) s Miroslavem Ročákem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na 
plese Města Kuřimi dne 2. 3. 2012 za cenu xxxxxx,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 101/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu 

(taneční vystoupení) s Ing. Jindřichem Vláčilem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
Třebechovice pod Orebem, IČ 87222710, na plese Města Kuřimi dne 2. 3. 2012 za 
cenu xxxxxx,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 102/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření díla s Michalem Chylíkem, 

bytem xxxxxxxxxxxxx Bílovice nad Svitavou, jejímž předmětem bude moderování 
plesu Města Kuřimi dne 2. 3. 2012 za cenu xxxxxxx,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 103/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy o zajištění módní přehlídky s Ing. 

Dušanem Fádlerem, bytem xxxxxxxxxx Brno, IČ 40381943, na plese Města Kuřimi 
dne 2. 3. 2012 za cenu xxxxxxx,- Kč + 20% DPH. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení spole čně: pro 4, nep řítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

23. Územní studie sídlišt ě Na Loučkách Ku řim 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OIRR zadal na základě usnesení RM č. 51/2012 a 52/2012 z 8. 2. 2012 poptávku pro zpracování 
„Územní studie sídliště Na Loučkách“ v Kuřimi. Ve stanoveném termínu – 20. 2. 2012 do 10,00 hod. 
byly odevzdány celkem čtyři nabídky. Všechny nabídky byly odevzdány předepsaným způsobem. 
 
Pořadí doručení nabídek s uvedením celkové ceny: 
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1. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava 
cena 142.800,- Kč vč. DPH 

2. URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN - STUDIO, spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00 Brno 
cena 141.600,- Kč vč. DPH 

3. KNESL+KYNČL s.r.o., Brno, Ponava, Šumavská 416/15, 602 00 
 cena 132.000,- Kč vč. DPH 
4. atelier ERA, sdružení architektů Fixel & Pech, Hudcova 78, Brno 612 00 

cena 174.000,- Kč vč. DPH 
 
Nejvýhodnější nabídku předložila firma KNESL+KYNČL s.r.o., Brno, Ponava, Šumavská 416/15, 
602 00, ve výši 132.000,- Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – nevěří tomu, že taková studie může být přínosem, vznik nových parkovacích 
míst na Loučkách vyplývá už ze závazku investora výstavby polyfunkčního domu na ul. Brněnská 
a další parkovací místa lze pak vytvořit jen výrazným zásahem do zeleně. Navíc se obává, že tam, 
kde se současné parkování upraví podle norem, tam, kde nyní například stojí aut 8, bude moci stát jen 
7. 
 
Přijaté usnesení: 104/2012 - RM souhlasí  s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování „Územní 

studie sídliště Na Loučkách Kuřim“ s firmou KNESL+KYNČL s.r.o., se sídlem Brno, 
Ponava, Šumavská 416/15, 602 00, IČ 47912481, která předložila nejvýhodnější 
nabídku ve výši 132.000,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Z. K říž). 
 
 
 

24. Sportovní hala Ku řim 
(Příloha č. 24, 24A, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
V příloze je předkládán materiál pro jednání sportovního výboru, které proběhlo 20. 2. 2012. Sportovní 
výbor na tomto jednání projednával mj. možnosti výstavby sportovní haly. Bylo přijato následující 
usnesení: 
Sportovní výbor preferuje, aby zadání projektu sportovní haly vycházelo ze stavebního záměru dle 
přílohy ve variantě C. 
Hlasováno: pro  8, zdržel se 1 (Ing. Smíšková) 
 
Další postup navrhuji dle následujícího harmonogramu: 
27. 2. zasedání pracovní skupiny sportovního výboru (porada s projektanty) 
12. 3. zasedání sportovního výboru – vydání doporučujícího stanoviska pro ZM 
14. 3. schůze RM – projednání zadání prvního stupně projektové dokumentace sportovní haly 
a předložení ZM 
20. 3. zasedání ZM – projednání zadání prvního stupně projektové dokumentace sportovní haly 
předloženého RM 
 
Příloha: Materiál pro jednání sportovního výboru 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá prověřit, jestli je vůbec možné pokračovat s vítězem architektonické 
soutěže, jako zpracovatelem projektové dokumentace, i když dochází ke zcela zásadnímu odchýlení 
od jeho řešení - viz jeho studie navrhující halu za cca 150 milionů, na kterou nemáme a kterou 
nechceme. 
Ing. O. Štarha – můžeme. 
 
Návrh usnesení: RM bere na v ědomí stanovisko sportovního výboru a schvaluje další postup 

přípravy zadání projektu Sportovní hala Kuřim dle zápisu. 
Hlasováno: pro 1 (PaedDr. D. Holman), zdrželi se 3,  nepřítomen 1 (Z. K říž). 
Usnesení nebylo p řijato. 
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25. Domov pro seniory V ěstonická - žádost o p říspěvek 
 
Žádost byla projednána, nikdo nenavrhl žádné usnesení. 
 
 
 

17. Nebytový prostor č. 847/10 – bývalá cukrárna 
(Příloha č. 17, 17a, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim dne 3. 10. 2011 převzalo vyklizený nebytový prostor č. 847/10 umístěný v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 845 – 847 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi. Nájemcem byl pan Martin 
Vaněk, trvale bytem Železné 32, Tišnov, IČ 75762218. Nájemní vztah byl ukončen výpovědí z důvodu 
neplacení nájemného. 
RM vyhlásila svým usnesením č. 460/2011 ze dne 4. 10. 2011 záměr na pronájem předmětného 
nebytového prostoru. Záměr byl zveřejněn dne 6. 10. 2011 a lhůta pro podávání nabídek skončila dne 
27. 10. 2011. Do stanoveného termínu podalo své nabídky pět uchazečů. Následně byl RM předložen 
na schůzi dne 30. 11. 2011 k projednání materiál s návrhem na výběr nového nájemce. RM svým 
usnesením č. 530/2011 schválila pořadí uchazečů takto: 

1. Miloslav Kocourek, trvale bytem Dolní Loučky 57, IČ 13379747 
2. Sdružení firem M.H.D. s.r.o. se sídlem Železná 1, Brno, IČ 26579791, a Ladislava 

Langášková, trvale bytem Česká 25, IČ 68112718 
3. Lukáš Burian se sídlem Brněnská 1258, Kuřim, IČ 87041791 
4. BRAVIN GROUP s.r.o. se sídlem Svitavská 500, Blansko, IČ: 26931451 a WILMAR s.r.o., se 

sídlem Smetanova 6, Blansko, IČ 27677575 
5. Lacinka s.r.o. Ing. Lukáš Melichárek, se sídlem Durďákova 335/27, Brno, IČ 29200075 

 
Ihned po schválení pořadí začal OMP jednat s uchazečem, který se umístil na prvním místě, s panem 
Miloslavem Kocourkem. Pan Kocourek navrhl stavební úpravy spočívající ve výměně výloh, zazdění 
stávajícího vchodu a vybudování nového vchodu z jižní strany nebytového prostoru. Tímto zásahem 
by změnil vzhled domu a dle § 13 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů, může vlastník jednotky úpravy, jimiž se mění vzhled domu, provádět jen se 
souhlasem všech vlastníků jednotek. OMP proto vypracoval seznam všech vlastníků jednotek 
bytového domu č. p. 845 – 847 na ul. nám. Osvobození v Kuřimi a požádal předsedu společenství 
vlastníků, aby tuto záležitost v domě projednal a pokusil se zajistit souhlasy všech vlastníků. 
S nespokojenými vlastníky proběhla dne 16. 1. 2012 přímo v prostoru bývalé cukrárny schůzka za 
účasti pana Kocourka a zástupce OMP. Ani po této schůzce se nepodařilo získat stoprocentní souhlas 
vlastníků se změnou vzhledu domu. Pan Kocourek tedy od svého podnikatelského záměru odstoupil, 
což dne 25. 1. 2012 potvrdil i písemně. 
 
OMP tedy následně zkontaktoval uchazeče umístěného na druhém místě, Sdružení firem M.H.D. 
s.r.o. a Ladislava Langášková. Paní Langášková zájem projevila a ponechala si lhůtu na zpracování 
propočtů investice. Dne 16. 2. 2012 však také od záměru pronajmout si tento nebytový prostor 
odstoupila. 
 
OMP ihned telefonicky kontaktoval uchazeče umístěného na třetím místě, pana Lukáše Buriana. Ten 
však sdělil, že o tento nebytový prostor již nemá zájem. Jeho písemné vyjádření však OMP dosud 
neobdržel. 
 
OMP navrhuje zrušit usnesení RM č. 460/2011 ze dne 4. 10. 2011, kterým byl vyhlášen záměr na 
pronájem nebytového prostoru – bývalá cukrárna, zrušit usnesení RM č. 530/2011 ze dne 30. 11. 
2011, kterým bylo schváleno pořadí uchazečů, a vyhlásit nový záměr. 
 
Příloha – Návrh záměru 
 
Na jednání se dostavil S. Bartoš a Mgr. P. Kavka. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – podpořil by dalšího uchazeče. 
Mgr. P. Kavka – jeden ze zástupců společnosti Bravin Group p. Brázda zatím zájem o pronájem má. 
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Návrh usnesení:  RM ruší  usnesení č. 460/2011 ze dne 4. 10. 2011. 
 
Návrh usnesení:  RM ruší  usnesení č. 530/2011 ze dne 30. 11. 2011. 
 
Návrh usnesení:  RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalá cukrárna) 

č. 847/10 o výměře 95,30 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 845 
- 847 (ul. nám. Osvobození) na pozemcích p. č. 2121, p. č. 2122, p. č. 2123, vše 
k. ú. Kuřim, za nájemné min. 80,- Kč/m2/měs. + zálohy na služby s roční valorizací 
na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

O těchto návrzích usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,14 hod. Ing. M. Pangrác. 
Na jednání se dostavil v 16,19 hod. Z. Kříž. 
 
 
 

4. Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k provedení  stavby 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
RM schválila dne 13. 7. 2011 pod č. usnesení 315/2011 „smlouvu o právu k provedení stavby“, kdy 
stavebníkem je Ing. Milan Pangrác, bytem Vohančice 67, Tišnov, a jejím předmětem je stavebníkovo 
právo k vybudování sjezdu z ul. Brněnské v rámci stavby „Komerčního a obytného objektu na ul. 
Brněnská/Tyršova, Kuřim“ a povinnost stavebníka vybudovat 94 parkovacích stání a následně je 
převést do vlastnictví Města Kuřim. V rámci této investiční akce požádal stavebník ještě o uzavření 
„smlouvy o právu k provedení stavby“, která bude řešit samotnou stavbu obytného a komerčního 
objektu. 
Smlouva je sepsána na základě výsledků jednání, které proběhlo na MěÚ Kuřim v polovině prosince 
2011 a dalších následných jednáních. 
Základní teze smlouvy: 

a) v případě, že bude stavbou zasažen sousední pozemek města, stavebník takto zasaženou 
část pozemku odkoupí za cenu dle znaleckého posudku 

b) město souhlasí s vybudováním přístřešku na odpadové hospodářství na pozemku města 
a současně s vynětím zastavěné části ze ZPF. Úplatu hradí stavebník. 

c) k retenční nádrži bude zřízeno úplatné věcné břemeno a povinným se stane Město Kuřim 
Příloha A – návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – ptá se, v jaké výši je stanovena pokuta, pokud Ing. Pangrác parkovací stání 
nevybuduje? 
Mgr. P. Kavka – dle smlouvy se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč za každé 
parkovací stání. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje toto předložit do dalšího jednání RM. Pan Pangrác slíbil výstavbu 
dětského hřiště na Dílech za Sv. Janem a toto nesplnil. V současné chvíli není nakloněn cokoliv mu 
schvalovat. 
Ing. M. Pangrác – nedošlo k výstavbě hřiště, ale došlo ke kompenzaci pozemků, které byly převedeny 
na město bezplatně. 
PaedDr. D. Holman – o dané věci se už v minulosti jednalo. RM hlasovala s tímto výsledkem: pro 4, 
nepřítomen 1 (Z. Kříž). ZM se k věci vyjádřilo poměrem hlasů 14 pro z 16 přítomných. Toto hlasování 
je už jen jedním z kroků potvrzujících již projevenou vůli naprosté většiny zastupitelů včetně těch, kteří 
se z toho nyní chtějí vyvléct. 
 
Z jednání odešel Ing. M. Pangrác. 
 
Přijaté usnesení: 105/2012 - RM  schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Ing. 

Milanem Pangrácem, Vohančice 67, Tišnov, ve věci vybudování „Komerčního 
a obytného objektu na ul. Brněnská/Tyršova“ na pozemku p. č. 430, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (Ing. O. Štarha, J. Koláček) 
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26. Různé 
Ing. D. Sukalovský – ukládá tajemníkům komisí a výborů, aby termíny jednání koordinovali tak, aby 
nebyly současně v jednom dni. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta  1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 2. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
Vyjádření Z. Kříže - Příprava zadání projektu „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
 
1, 1A  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 15. 2. 2012 
2, 2A, 2B „I/43 Kuřim – Podlesí, křižovatka“ 

Zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3421/3 a parc. č. 3422/2 a p. č. 
3422/1, vše k. ú. Kuřim 

3, 3A, 3B, 3C Gromathic s. r. o. – žádost o výpůjčku pozemku 
Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení věcného břemene – 
stavba splašková a dešťová kanalizace – Díly za sv. Janem VI. etapa 

4, 4A, 4B Ing. Milan Pangrác – smlouva o právu k provedení stavby 
Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního (OMP) 

5, 5A  Žádost o slevu z nájmu v obecním bytě 
Věra Fialová – prodloužení nájmu 
Ing. Kasim Al-Dury – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
Hana Melicharová – žádost o uzavření splátkového kalendáře 

6, 6A  Výjimka z dopravního značení 
7, 7A  Tržní řád - zrušení 
8, 8A  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí Remax Magnum 
9, 9A  Pronájem reklamní plochy na silničním zábradlí 1A czech s.r.o. 
10, 10A Schválení změny odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace 
11, 11A, 11B Organizace běžeckých závodů seriálu Kuřimská běžecká liga 
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12, 12A, 12B Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2011 
13  Zpráva o činnosti odboru finančního 
14, 14A, 14B Zpráva o činnosti odboru životního prostředí 
15  Příprava zadání projektu „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
16  Drobné investice – pořízení židlí do sálu KD Podlesí 
17, 17A  Nebytový prostor č. 847/10 – bývalá cukrárna 
18, 18A Aplikace § 166 školského zákona – jmenování a odvolávání ředitele školy, školského 

zařízení 
19  Jiří Peňáz, Ivana Tomková – objekt sociálního bydlení 
20, 20A  Výjimka z dopravního značení 
21, 21A, 21B Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
22, 22A – E Ples města – smlouvy s umělci 
23, 23A  Územní studie sídliště Na Loučkách Kuřim 
24, 24A  Sportovní hala Kuřim 
25  Domov pro seniory Věstonická - žádost o příspěvek 


